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Formació en utilització de dispositius mòbils i tauletes
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La Fundació Pere Tarrés i la Fundació Vodafone, dins del projecte de capacitació
digital, organitza cursos formatius adreçats a persones majors de 55 anys per a la
utilització de dispositius mòbils.
L’oferta formativa d’aquest projecte consisteix en la realització de tallers pràctics i
breus oferts de forma gratuïta a les entitats. Diferents associacions de la comarca es
van acollir a aquesta iniciativa en la quan van realitzar el taller: Com funciona el teu
telèfon intel·ligent.
Reunió informativa subvencions per a obres d’arranjament en l’interior
d’habitatge
El passat 14 de juny, a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta es va realitzar una
sessió informativa per tractar sobre la convocatòria dels ajuts, en règim de
concurrència pública competitiva, de les subvencions per obres d’arranjament en
l’interior d’habitatges per a persones grans per a l’any 2017, de l’Agencia de
l’Habitatge de Catalunya. La sessió va anar a càrrec del tècnic de rehabilitació de
l’Agència d’Habitatge a les Terres de l’Ebre David Lluis.

Xerrades del Col·legi Oficial de Farmacèutics
Una any més, el Col·legi Oficial de farmacèutics de Tarragona, ofereix una nova
edició del Programa d’Educació sanitària adreçat a la gent gran, el programa inclou un
total de 6 xerrades:
-

Què cal saber del dolor
Què cal saber del antibiòtics
Què cal saber de la hipertensió arterial
Què cal saber de la hipercolesterolèmia
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-

Què cal saber de la diabetis

TERRA ALTA

Són xerrades gratuïtes i les imparteixen els farmacèutics comunitaris col·legiats amb
formació educativa sanitària.
Trobada de la gent gran al Pinell de Brai

El Pinell de Brai va ser la població escollida per acollir la XXV Trobada de la Gent
Gran. L’àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal juntament amb el Consell
Consultiu de la Gent Gran son els encarregats de l’organització d’aquest acte.
Va aplegar un total de 280 persones, dels diferents municipis de la comarca, les quals
van poder participar en les diferents activitats organitzades:
-

Missa
Visita guiada al Celler Cooperatiu i tast de productes locals
Visita al Centre d’Interpretació Les veus del front
Visita a la col·lecció particular d’objectes del FC Barcelona
Mostra de d’artesania realitzada per la gent del Pinell de Brai

La jornada va concloure amb el dinar de germanor i ball amb orquestra.
Presentació dels resultats provisionals de l’enquesta pilot de l’Agencia de Salut
Pública de la Generalitat de Catalunya
La comissió sobre l’envelliment actiu i saludable, creada l’any 2014 pel Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, treballa en un projecte a fi de detectar les
necessitats de la gent gran relacionades amb la seva salut, amb les quals es troba
millor i més actiu. Amb aquest objectiu va elaborar l’enquesta: Què creus que millora la
teva salut?

Els membres del Consell Consultiu van ser els encarregats de fer arribar l’enquesta a
persones de més de 60 anys.
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Un cop realitzat el buidatge de les dades, l’Agencia
de ALTA
Salut Pública va realitzar
l’estudi provisional i el va presentar als membres representants comarcals de la gent
gran.

Jornada sobre les obligacions de les associacions sense ànim de lucre

El Consell Comarcal va organitzar una jornada a fi d’informar a les associacions i
entitats sense ànim de lucre sobre les principals obligacions formals.
L’acte va ser presentat pel President del Consell Comarcal i el va impartir Ramon
Pallarés tècnic de l’ens.
Entre els temes que es van tractar destaquen les principals afectacions de la Llei
27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats i els principals models obligats a
presentar com entitats parcialment exemptes.
Aplec de la gent gran de les Terres de l’Ebre
El diumenge 3 de setembre es va realitzar a Miravet l’Aplec de la Gent Gran de les
Terres de l’Ebre. Una jornada, en la qual es va donar a conèixer serveis i polítiques
relacionades amb la gent gran que ofereix la Generalitat.

Al llarg de la jornada, es van realitzar xerrades i demostracions, entre elles, les de
professionals sanitaris i bombers. L’acte va finalitzar amb un vermut popular i l’actuació
del grup de dansa Paracota, així com d’una visita guiada pel Castell de Miravet.
Els aplecs de la Gent Gran es conceben com jornades festives en les quals tots els qui
treballen per a les persones grans comparteixen experiències mútues en els àmbits de
l’envelliment actiu: el consum segur, la seguretat vial i els hàbits saludables, entre
altres. Són una oportunitat per compartir experiències i recollir propostes i iniciatives
que permetin millorar la qualitat de vida i la protecció de les persones grans.

